
S T A T U T 

Fundacji Różowa skrzyneczka 

(tekst jednolity z dnia 06.08.2022 rok) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1.Fundacja pod nazwą „Różowa skrzyneczka”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 
Adriannę Klimaszewską  i Bożenę Powagę, zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym  
sporządzonym w dniu 09.04.2021 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świętego 
Antoniego 40/1 przed Notariuszem Eweliną Żółtogórską, Repertorium A nr 393/2021 w dniu 
09.04.2021, 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 
innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz 
postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą 
korzysta z ochrony prawnej. 
 
3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 

5. Siedzibą fundacji jest Wrocław. 

 

§ 2 

Ministrem właściwym ze względu na cel fundacji jest minister właściwy ds. rodziny i polityki 
społecznej. 

& 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania celów Fundacja może również podejmować działania mające na celu 
współpracę z partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność przewidzianą w 
Statucie poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do 
krajowych i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o 
tym samym lub zbliżonym charakterze działania. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 

 
 

 



Rozdział II 

Cele, środki i zasady działania Fundacji 

 

& 4 

Celem Fundacji jest :  

1. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu 
na płeć i inne przesłanki, 
2. przeciwdziałanie przemocy wobec grup dyskryminowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet, 
3. wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender oraz feminizmu, 
4. wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, politycznym i kulturalnym, 
5. upowszechnianie w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych, instytucjach 
państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć, orientację seksualną oraz inne 
przesłanki, 
6. promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
7. promowanie autorów i autorek, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej 
problematyce równości i antydyskryminacji, 
8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, 
9. wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologii w życiu publicznym, 
10. wspieranie niezależności ekonomicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy, 
11. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
otwartego na różnice, 
12. wspomaganie rozwoju demokracji obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i 
grupami, 
13. promowanie i organizacja wolontariatu, 
14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.  
16. edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w 
szczególności dzieci i młodzieży i promocja zdrowia 
17. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-
ekonomicznych 
18. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji 
 

& 5 

Powyższe cele będą realizowane poprzez następujące formy działania : 

1. upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji i działalności kobiet, 
2. rzecznictwo w imieniu interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych ze względu 
na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki, 
3. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, debat, konferencji, seminariów, wykładów, 
wystaw, festiwali, spotkań edukacyjnych, 
4. organizację akcji medialnych (akcji i kampanii społecznych) promujących ideę 
równouprawnienia, 
5. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród, 
6. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się kwestią 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, 



przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć oraz inne przesłanki, edukacją 
zdrowotną 
7. publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
8. prowadzanie działalności badawczej, 
9. działalność kulturalną, w tym wspieranie, organizację i prowadzenie wydarzeń 
artystycznych, 
10.wspieranie rzeczowe i merytoryczne osób indywidualnych i innych organizacji, 
11. współpracę z organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, instytucjami 
państwowymi i samorządowymi oraz prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie 
realizacji celów wymienionych w statucie fundacji. 
 

§ 6 

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną 
działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym 
statutem. 

§ 8 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 

& 9 

Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i 
nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez 
Fundację. 

 

Rozdział III 

Organy i organizacja Fundacji 

 

§ 10 

1. Organem Fundacji są : 
- Zarząd Fundacji 
- Rada Fundacji 
 
2. Członkiem/członkinią Zarządu oraz Rady Fundacji może być tylko osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie skazana za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej. 
 

 

 

 



Zarząd Fundacji 

 

§ 11 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób, w tym prezesa/prezeski, powołanych przez 
Fundatorki, na zasadzie jednomyślności na 2 letnią kadencję. Fundatorki mogą zostać 
członkiniami zarządu. 
2. Funkcję członka/członkini Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Po upływie kadencji skład nowego zarządu wybiera dotychczasowy Zarząd. 
 

& 12 

W pierwszy skład Zarządu wchodzą : 
1. Adrianna Klimaszewska - prezes Zarządu 
2. Natalia Ratyńska – członek Zarządu 
3. Ewa Szymera – członek Zarządu 
 

& 13 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z upływem kadencji, chwilą śmierci, rezygnacji 
lub odwołania członka/członkini Zarządu Fundacji. 

2. Członek/członkini Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorki na zasadzie 
jednomyślności lub przez Zarząd Fundacji. Odwołanie członka/członkini Zarządu Fundacji 
przez Zarząd Fundacji wymaga jednomyślnej zgody Fundatorek. 

3. Odwołanie członka/członkini Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze 
uchwały podjętej przez pozostałych członków/członkinie Zarządu Fundacji zwykłą 
większością głosów, przy czym członek/członkini Zarządu Fundacji, którego sprawa dotyczy, 
nie bierze udziału w głosowaniu. Przy jednakowej liczbie głosów o odwołaniu 
członka/członkini Zarządu Fundacji decyduje głos Fundatorki, która nie jest członkinią 
Zarządu Fundacji. 

4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub 
pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w 
drodze kooptacji za jednomyślną zgodą Fundatorek. 

5. Rezygnacja z funkcji członka/członkini Zarządu powinna być złożona na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

6. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora/kę Fundacji do bieżącego kierowania sprawami 
administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora/ki Fundacji określa Zarząd 
Fundacji. 

7. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć Fundacji. 

 

§ 14 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w 
szczególności : 

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 



2. przygotowanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz 
planów finansowych, 

3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji, zarządzanie majątkiem 
Fundacji, 

5. określenie liczby pracowników Fundacji oraz wysokości ich wynagrodzeń, 

6. przygotowanie sprawozdania z działalności Fundacji, 

7. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji, 

8. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, 

9. podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach nie zastrzeżonych dla innych organów 
Fundacji. 

 

& 15 

Członkowie/członkinie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację. 

 

& 16 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje prezes/prezeska Zarządu. Posiedzenie jest ważne 
jeżeli wszyscy członkowie/członkinie Zarządu zostali powiadomieni. Przyjmuje się formę 
powiadomienia drogą elektroniczną np. email. Do ważności posiedzenia wymagana jest 
obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków/członkiń Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów jego członków/członkiń 
obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu 
Fundacji, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach : 
zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Zarządu)  lub w drodze tele- 
lub wideokonferencji. 

 

 

Rada Fundacji 

 

& 17 

 
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych, a także  
inicjatywnych i opiniodawczych. 
 
2. Składa się od 2-3 osób powołanych przez fundatorki na zasadzie jednomyślności na 2 
letnią kadencję. Fundatorki mogą zostać członkiniami Rady Fundacji. Następnych członków 



Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 
powołuje swą decyzją Rada.  
 
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania przez 
minimum jedną z Fundatorek lub śmierci członka/członkini Rady. 
 
4. Fundatorki nie mogą być pozbawione członkostwa w Radzie Fundacji przez odwołanie. 
 
5. Członkowie/członkinie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami/ członkiniami 
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 
 
6. W razie powołania członka/członkini Rady Fundacji, za jego/jej zgodą, do Zarządu 
Fundacji, lub nawiązania przez członka/członkinię Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją 
– członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas 
pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 
 

& 18   
 

1. Rada Fundacji wyznacza i odwołuje Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Fundacji 
podczas głosowania.  
2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.  
3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodnicząca/Przewodniczący 
4. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.  
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach : 
zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub 
wideokonferencji), 
6. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i nie podlegający mu w 
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 
7. Posiedzenie jest ważne jeżeli wszyscy członkowie/członkinie Rady zostali powiadomieni. 
Przyjmuje się formę powiadomienia drogą elektroniczną np. email. Z posiedzenia Rady 
sporządza się protokół. 
8 . W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel/przedstawicielka Zarządu 
Fundacji. 

 

& 19 

 
Do zadań Rady należy w szczególności : 
1. Nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, w szczególności kontrola 
stanu majątkowego Fundacji, 
2. Przyjmowanie corocznych sprawozdań Fundacji. 
3. Wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i 
doświadczeniem, wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji, 
4. Przedstawianie inicjatyw w sprawach kierunków działania Fundacji, 
 
 
 

 

 



Rozdział IV 

Sposób reprezentacji 

 

§ 20 

1. Każdy członek/członkini Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia 
spraw Fundacji.  

2. Każdy członek/członkini Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały 
Zarządu Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.  

& 21 

Do reprezentacji Fundacji i składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych i 
niemajątkowych w imieniu Fundacji uprawniony/na jest prezes/prezeska Zarządu 
samodzielnie lub 2 członków/członkiń Zarządu działających łącznie. 

& 22 

W umowie między Fundacją a członkiem/członkinią Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację 
reprezentuje jedna z Fundatorek bądź powołany do tego przez Fundatorkę 
pełnomocnik/pełnomocniczka. 

 

 

Rada programowa 

 

§ 23 

1. Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundacji, Zarządu Fundacji może 
powołać Radę Programową Fundacji. 
2. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji. 
3. Rada Programowa składa się, z co najmniej 2 członków/członkiń, powoływanych i 
odwoływanych przez Zarząd Fundacji. Członkami/członkiniami Rady Programowej Fundacji 
mogą być osoby fizyczne lub prawne. 
4. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu 
Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Programowej Fundacji. 
5. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: 
- opiniowanie dla Zarządu najważniejszych programów działalności Fundacji, 
- występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności 
statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi, 
- działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i 
osiągnięć Fundacji. 
6. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków/członkiń 
obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 
Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Programowej. 
7. Uchwały Rady Programowej mają charakter doradczy i opiniotwórczy. 
8. Uchwały Rady Programowej nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu Fundacji. 
 

 

 



Rozdział V 

Majątek Fundacji 

& 24 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorki w kwocie 
2.000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych) łącznie określony w akcie notarialnym, o którym 
mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.  

 

§ 25 

1. Majątek Fundacji stanowią również :  
- darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych krajowych, zagranicznych 
i międzynarodowych, zarówno w naturze jak i formie pieniężnej, 
- subwencje  
- dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność 
Fundacji, 
- dochody ze zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 
- dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji, 
- odsetki bankowe, 
- operacje finansowe z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi. 
- innych dozwolonych prawem źródeł. 
 
2. Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów są przeznaczone na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie celu ich 
wykorzystania. 

3. W zakresie gospodarki majątkiem fundacji nie jest dopuszczone : 

- udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków/członkiń jej organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie/członkinie jej 
organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

- przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń jej organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

- wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń jej organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, 

- zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie/członkinie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 26 

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 



§ 27 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 

 

& 28 

Rokiem obrachunkowym Fundacji będzie rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok 
obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu 

 

§ 29 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 

 

§ 30 

Zmiany Statutu może dokonać : 

1. Fundatorka lub upoważniona przez nią osoba. 

2. Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorki wyrażoną na piśmie. 

3. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie. 

 

 

Rozdział VII 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 31 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich 
członków/członkiń Zarządu. 

 

 

 

 



Rozdział VIII 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 32 

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których 
została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd 
Fundacji. 

2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Fundacji. Likwidator 
posiada wszelkie uprawnienia Zarządu. 

2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele 
identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków 
decyduje Zarząd.  

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 33 

Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji 
wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji. 

Zarząd zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji Różowa 
Skrzyneczka. 

 

 

 


